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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação de  interdito  proibitório  c/c
tutela de urgência   em caráter antecipatório
ajuizada  pelo  Município de Urussanga  em face
do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO
MUNICIPAL DE CRICIUMA E REGIAO -SISERP-CRR.

Alega abuso no movimento de paralisação, uma
vez que  o Sindicato réu  busca obrigar  o Poder Executivo a
conceder o Reajuste Geral Anual – RGA contrário a Lei
Federal,  bem como pelo fato de eventual paralisação dos
servidores da saúde responsáveis pela vacinação contra a
H1N1 e Covid-19, causará um impacto sobre estes serviços
com prejuízos inestimáveis a população local, uma vez que,
constituem atividades essenciais e de relevante importância,
ainda mais considerando o atual momento pandêmico que
passamos.

Aduz, ainda, que a paralisação é inadequada, na
medida em que os itens reivindicados, em sua grande
maioria (reajuste geral anual) resta impossibilitado de
atendimento, por razões alheias a própria vontade do
Município, haja vista sua vedação expressa no artigo 8º, da
Lei Complementar 173/2020.

Noticiou que a própria recomendação do
Ministério de Contas e posicionamento do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina é de proibição pela lei
federal de concessão de referido reajuste.

Pugnou liminarmente pela expedição de
mandado proibitório  para que o  requerido  se abstenha  de
efetuar qualquer ato que implique em turbação ou esbulho



no direito e dever dos servidores trabalharem, sob pena de
pena de multa, uma vez que é praxe, em movimentação
sindical de tal magnitude, de que a paralisação  ocorra  de
maneira forçada pela entidade sindical, posto  que pode
haver direcionamento dos servidores a não se apresentarem
em seus postos de trabalho ou impedirem servidores que
possuam o interesse de trabalhar em fazê-lo.

Documentos juntados (Memorando 2/ Anexo 12 -
Evento 1) e (Documentação 2 e 3 - Evento 6).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos
567 e 568, acerca do interdito proibitório:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que
tenha justo receio de ser molestado na posse poderá
requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho
iminente, mediante mandado  proibitório, em que se
comine ao réu determinada pena pecuniária, caso
transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao  interdito  proibitório  o
disposto na Seção II deste Capítulo.

Sobre o assunto, comentam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: 

"O  interdito  proibitório  aqui previsto tem
caráter inibitório, como no caso da ação prevista no CPC
461. Aqui visa-se proteger especificamente o direito de
posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação
ou o esbulho, mas houver justo receio de que venha a
ocorrer. Há requisitos que devem ser comprovados para
que seja concedido o mandado proibitório: a) receio; b)
que esse receio seja justo; c) que, além de justo,
possivelmente provoque moléstia; d) que haja iminência
da ação injusta do réu." (Código de Processo Civil
Comentado, 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 1.180).

Por sua vez, cumpre salientar que para a
concessão de medida liminar na ação de reintegração de
posse, e consequentemente
no interdito proibitório (conforme disposição do art. 568), é



fundamental a demonstração da presença dos requisitos
constantes no art. 561 do Código de Processo Civil, conforme
preconiza o art. 562 do mesmo diploma legal, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: 

I - a sua posse; 

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo
réu; 

III - a data da turbação ou do esbulho; 

IV - a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração". 

Art. 562. Estando a petição inicial
devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu,
a expedição do mandado liminar de manutenção ou
reintegração, caso contrário, determinará que o autor
justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.

  Destarte, para que lhe seja concedido
mandado proibitório liminar, o requerente deve comprovar
perante o juízo, essencialmente: (i) a posse anterior; (ii)
iminência da turbação ou do esbulho praticados e a data da
ocorrência; (iii) a manutenção ou perda da posse,
dependendo do caso concreto. 

Pelos documentos juntados aos autos, observa-se
que realmente há um movimento sindical em andamento de
paralização das atividades essenciais e não essenciais pelos
servidores públicos do Município de Urussanga, visando o
Reajuste Geral Anual para o dia 10/06/2021.

Não se pode olvidar que o Município encontra-se
num "beco sem saída" no que concerne à possibilidade de
reajustar, rever, aumentar ou provocar qualquer acréscimo
aos vencimentos dos servidores municipais.

Como é de conhecimento do Sindicato (a ninguém
a dado alegar o desconhecimento da lei), contudo, há Lei
Federal impeditiva, decisão da Suprema Corte amparando a
referida lei e, ainda,    há parecer do Ministério   Público de
Contas do Estado de Santa Catarina e do Tribunal de Contas
de Santa Catarina  (Ofício/comunicação 3 e 4 do Evento 1),
colocando um desfecho na  pretensão do Sindicato, ou seja,
impondo  um impedimento ainda maior, quanto a
possibilidade  material do que pretende o movimento
paredista.



O papel do sindicato é de lutar pelos direitos dos
trabalhadores e enfrentar as injustiças do mundo do
trabalho. Um funcionário não é capaz de confrontar essas
desigualdades sozinho, já que não detém o mesmo poder que
o patrão. O papel da entidade sindical é estimular a
coletividade tão necessária nessa queda de braço.

Contudo, há de ser razoável quanto à pretensão
objetivada pelo Sindicato, sob pena de se banalizar o próprio
movimento grevista, mormente quando não se é possível
prover quaisquer reajuste por conta da situação pandêmica
que se vive.

Não seria coerente, nem justificável se abandonar
postos de saúde, muito menos de se  impedir o acesso de
trabalhadores aos seus postos de trabalho ou o ainda,  o
trancamento de pátios, maquinários,    pois o maior lesado
seria a população local, que na verdade contribui para o
pagamento de todos os  serviços públicos que devem estar à
sua disposição, principalmente relacionados à área da saúde,
considerando o atual momento de pandemia que estamos
enfrentando.

Desta forma, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida liminarmente, no sentido   de que Sindicato
requerido:

[a] se abstenha  da paralisação total das
atividades essenciais do Município de Urussanga, em
especial, a saúde, social, educação, dentre outros (pátio de
máquinas, prédio da administração, CRAS, CREAS, Vigilância
Sanitária, Conselho Tutelar, etc.), garantindo-se a
manutenção de 90% destas atividades, sob pena de multa
diária no importe de R$ 25.000,00   (vinte e cinco mil reais)
por dia de desobediência, sem prejuízo do uso da força
policial se necessário;

[b] se abstenha de  impedir
empregados/servidores públicos municipais de trabalhar nos
prédios públicos, sob pena de multa diária no importe de R$
25.000,00  (vinte e cinco mil reais) por dia de desobediência,
sem prejuízo do uso da força policial se necessário;

Esclarece-se que as multas impostas são
independentes, ou seja, deve-se cumprir todas as medidas
impostas, sob pena de cumulação das multas aplicadas.

Comunique-se o Comando da Polícia Militar para
fiscalize o cumprimento com as cautelas devidas.



Cumpra-se, em regime de plantão, intimando-se o
requerido por meio de sua representante indicada na inicial,
podendo ser via telefone/whatsapp (48) 99919-3357 dada a
urgência.

Intime-se.

Cite-se.

 

 

Documento eletrônico assinado por ROQUE LOPEDOTE, Juiz de Direito, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do
código verificador 310015266012v11 e do código CRC 5821b3d4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ROQUE LOPEDOTE 
Data e Hora: 9/6/2021, às 18:26:44 
 

 
5002076-91.2021.8.24.0078 310015266012 .V11


